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 הבניה בענף הבטיחות למצב 14 מספר דו״ח
 

 רקע

 ניתן כה עדו 2022 שנת סיכום לקראת אנו הבניה. בענף בתאונות פועלים 23 נהרגו השנה מתחילת

  עובדים: 100,000 -ל ביחס הבניה בענף ההרוגים במספר משמעותית ירידה מגמת 2019 -מ לראות

 

 מטרת הדו"ח

 כוונה מתוך ,הבניה בענף האחרונים מהשבועיים הבטיחות אירועי אודות ותובנות מידע לפרסם

 המתמיד. והשיפור המניעה מאמצי את ולייעל מגמות על להצביע לקחים, להפיק ,ללמוד

 2022שנת אירועי בטיחות עם נפגעים מתחילת 

 
 הבטיחות מטה פרסם זקיפים, פיגום מהתמוטטות כתוצאה ,פועלים שני נהרגו בה תאונה בעקבות

 שגובהו זקיפים פיגום להתמוטטות והנסיבות הסיבות הינו הנחקר האירוע :65 מפנה נקודת את

  בהקמה. בבניין אבן חיפויי התקנת למטרת ששימש מטר, 30 מעל

 והפיתוח. הגימור בשלבי ,הבניה עבודות בסוף דווקא נגרמות הבניה בעולם רבות קשות תאונות •

 הפרויקט. סיום בשלבי והשליטה הבקרה את הגבירו

 המשנה. קבלני בין ומתוכנן הדוק תיאום לע הקפידו •

 בבניה. הבטיחות ובתקנות בהוראות מלאה שליטה תמחייב זקיפים פיגומי של ופירוק הקמה •

  התהליך. על ובקרה מעקב לקיום הדרישות ואת המקצועיות הדרישות מפרטות אלו הוראות
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 נסיבות, סיבות, פעולות מונעות –מוכנות בטיחות ותחקירי 

 העבודה  בנקודת  ישיר  אחראי ומינוי  צוותים  ראשי   -  העבודה יום  תחילת 
 

 הטפסנות  עבודת  כי  נמצא  ,באתר  הפעילות  תחילת  לאחר  כשעה  ,בוקר  בסיור  -  אירוע  תיאור
 :כנדרש מעקות ללא   מתבצעת

 
   הביצוע. באתרי שכיחה מציאות זו  לצערנו

   המשימה. לפני תדריך התקיים לא כי ניכר  הבטיחות אירועי  תחקירי במרבית

 לזכות   מנת  על  הבטיחות  לשיתוף  היומי  בתדריך  מודעות  ליצור  אתגר  ישנו  העבודה  יום  תחילתב
 הצפויים.  והסיכונים   היום מלאכות על משותף  ושיח חשיבה  לעורר להצליח  העובדים, בקשב

  ראשי  כי   ולראות  העבודה   לנקודות   להגיע   נדרש  בטיחות  לשיתוף   היומי   תדריךה  סיום  לאחר  מיד 

  להם.  המסופק  כיס תדריכון  בסיוע משימה  לפני תדריך  מבצעים הצוותים

 . התדריך  להעברת   הצוותים  ראשי   את   להכין  יש  ראשית   -  הפרויקט  בהנהלת  תלוי  התדריך   קיום

  על דברו .שבועית  צוותים ראשי  בישיבת  הדגמה  כולל  היישום,  ואופן החשיבות  על   בהסבר  התחילו 

 בטיחות(. לשיתוף  יומי  תדריך בהכנת שחוויתם למה   )בדומה בתהליך והקשיים הציפיות 

   לדוגמה. סרטונים בקשו  העבודה,   יום בתחילת   התהליך  את לוו 

  צוותי   עם   יחד  העבודה   לנקודות  להתפזר   צריך   האתר  צוות  -  בטיחות   לשיתוף  יומי  תדריך  בסיום 

 אותה  לשרש  ונדרש  יתטבע  הינה  סלולרי/משרד/שירותים/חברים  בשיחות  להמשיך   היהנטי   הביצוע.

 המלאכה.   תחילת  לפני  העבודה  לנקודות  ההגעה   הינה  העבודה  יום  על  בהשפעה  " בהזה  שעת  "חצי   -
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 העבודה  תחילת לפני המוגברת הזהירות חובת למימוש  חשובים הבאים  המרכיבים

 מפגעים.  שאין וידאת ,האזור  את סקרת  המלאכה,  תחילת לפני  העבודה לנקודת הגעת  - חפש

 כנדרש?  רתומים המעקות  -  לדוגמה  התדריך.  תחילת לפני  העבודה סביבת את  - בחן

 וסיכונים.  בטיחותיות תורפה  נקודות למציאת  הפועלים  עם יחד שוחח  - דבר

 

 , הצוותים   לראשי   מבהיר   קיומם  הפרויקט.  הנהלת   של  חובה  הינו  צוותים  ראשי  תדריך   מימוש

 הסיכונים  למול   פועלים ה  את  ויכין  העבודה   בנקודת  הנעשה  על   אחריותם  את   , המשנה  ן קבל  מטעם

  היום. במלאכת הצפויים

 

 

 הכנה(  מבטאת -  )לפני לפני  הזהירות חובת -סיכום

 חפש 

 בחן

 דבר

 

 )קיים בארבע שפות( תדריכון כיס

 

  אקורדיון של - חברת אלמוג יצרה ספרון

  ים בכל השפותתדריכ
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 תכנית כוכבי הבטיחותסטטוס חברות ב

 . חברות  451 הבטיחות כוכבי לתכנית  הצטרפו זה דו״ח לכתיבת  נכון

 . בע"מ לבניין מיתר ח.  בניה, שרותי לואי  בראשי, ח.  –  יתנ לתוכ שהצטרפו חדשות חברות 

  עם חברות  21  בטיחות, כוכבי  שני עם חברות  29 מתוכן  בתוכנית ראשון לכוכב הוסמכו   חברות 18

  שונים בשלבים  נמצאות חברותה  שאר .רביעי  כוכב עם  חברות 2 - ו  בטיחות כוכבי  שלושה

 . ראשון לכוכב  בהכשרה

 הבטיחות  לכוכבי חדשות הסמכות

 
 איכות   ג.נ בפארק,  גשם ראשון  כוכב

 המרמן  צמח  פרשקובסקי, ינושבסקי, שני  כוכב 

 השקד  עץ רביעי  כוכב 

   ירבו!  כן למוסמכים,   ברכות

        
 ראשון  כוכב מבדק בסיום  בפארק גשם  חברת אנשי    ראשון  כוכב מבדק  בסיום  איכות  ג.נ חברת אנשי                        

 

          
 שני  כוכב מבדק בסיום  המרמן צמח  חברת אנשי    רביעי כוכב מבדק  בסיום השקד עץ חברת אנשי                             
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 אירועים ופעולות

 - וה   5/12/2022  - ה  בין  מתקיים ש  בבניה   לבטיחות  המודעות   חודש   את  יוזמת  לעידוד  הקרן
 ועוד.   באנרים  החברתיות,  ברשתות  חוצות,  בשלטי  בפרסומים  ילווה  המודעות  חודש  .5/1/2023

   בענף.  ובכירים  בניה חברות של  מנכ"לים ירואיינו שם נבחרים בניה באתרי יפרסו  שידור ניידות 

 ביותר   הבולטת  הסיבה  היומיומית.  בעבודתם  סיכונים  של  רחב  למגוון  חשופים  הבניין  עובדי
  גורמי   בזמן  לזהות  העובד  של  היכולת  מחוסר  הנובעת  בטוחה  לא  התנהגות  היא  עבודה  לתאונות

 את  לשפר  העבודה,  משרד  תקנות  פי  על  בטוחה  לסביבה  לדאוג  עלינו  כראוי.  ולהגיב   סיכון
 הבא!  האסון  את  נמנע יחד – המודעות את  ולהגביר הבטיחות

            

 נוסף  ומידע פרטים הכולל הנחיתה  לדף קישור  להלן

 :הבטיחות כוכבי תוכנית אתר

 הנגישים   הכלים   אמצעות ב ו  החברות   של  המשותפים  באינטרסים  נוגעת  כוכבים"  עם   "בונים   קהילת
 בענף   תרבותי  לשינוי מוביל  אשר   עצום  כח  יחד  מהוות  זה,  באתר לרשותן  העומדים  ועדכון  שיח  של

 בכלל. הישראלית  ובחברה בפרט   והתשתיות הבנייה

 בכתובת   הרשמו  כוכבים".  עם  "בונים  לקהילת   להצטרף  אתכם   מזמינים  אנו 

STARS.ORG.IL5 ף: המצור הקישור דרך 

 

https://www.hakeren.co.il/safety-in-the-construction-industry/
about:blank
about:blank
about:blank
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 ריכוז התחלות בניה

 בהמשך יפורסם

 

 

 סיכום

 )בעזרת למנות הקפידו – משימה כל לפני הישיר האחראי של מוכנות ובדיקות עצירה נקודות

 בדיקת לבצע כיצד אותם והדריכו העבודה בנקודות לבטיחות ישירים אחראים הצוותים( ראשי

 בדקו .בטיחותיות( תורפה )נקודות הנת"בים את חפשו ,משימה כל לפני העבודה סביבת של מוכנות

 .ותקין מתאים בטיחות ציוד הפועלים שבידי בדקו ,למשימה מוכנים פועליםשה

 

  בונים! לא שמוכנים, בטוחים לא אם – שלפני ברגע ודאו

         

 

 הערכותה על ההקפדה .עובדים 100,000 -ל ביחס ההרוגים בכמות ירידה של מגמה רואים אנו

 לאתר ,משימה כל לפני ,פעם בכל מאיתנו דורש זה הירידה. מגמת המשך את תאפשר יומיומיתה

 .הצפויות העבודות עבור הבטיחותיות התורפה נקודות את

 .משימה כל ולפני יום יום אנשיכם את לתדרך המשיכו מנהלים,

 משימות.ל ומוכנים מרוכזים שהם ודאו

 

 .הבנייה בענף הבטיחות מטה


